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משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים



עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח יביא לידיעת הממנה (ג)יד 32
:ויסביר לו בלשון פשוטה המובנת לו את המפורט להלן

(1)...
לרבות אפוטרופסות  , הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשךהחלופות (2)

;א35כאמור בסעיף ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס 



.אדם בגיר הוא כשיר עד שימונה לו אפוטרופוס-המוצא' נק

-בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס . 33
........

(א)
כולם או , לעניניולדאוג , דרך קבע או דרך ארעי, לאדם אחר שאינו יכול(4)

;ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו, מקצתם
....
,  (4()א)33לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף (א).א33

:אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה
;אינטרסים או צרכים של האדם, בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות(1)
לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם  (2)

;בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי
לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על  (3)

,  חירותו ועצמאותו, טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו



33לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס (3( )א. )א
חירותו  , ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו

...ועצמאותו

...

(ה)  בבוא בית המשפט לקבוע את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס שמונה לפי
סעיף זה יצמצם בית המשפט ככל האפשר את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס אם 
ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם 

.בלי לקבוע עניינים נוספים

(ו)  בבוא בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של אפוטרופוס שמונה לפי סעיף
זה ישקול לצמצם את התקופה אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה  

.האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר



(:  ד)א33
החלטה על מינוי תפרט את העניינים בהם יוסמך  

:האפוטרופוס לפעול
;עניין מסוים•
;עניינים רפואיים•
;עניינים אישיים•
.עניני רכוש•

ה לאפוטרופוס לפעול  הוראההחלטה תכלול 
בהתאם להנחיות מקדימות שהפקיד האדם



א לחוק35סעיף 

?מי יכול לחתום
מי  –" בעל כשירות"בגיר שהוא 

שמסוגל להבין את המשמעות של מתן  
הנחיות מקדימות מטרותיהן  

.ותוצאותיהן

?מה יכללו ההנחיות המקדימות
.זהות האפוטרופוס

.הנחיות ספציפיות לפעולת האפוטרופוס

.טופס
.חובת הפקדה



הכלל

בית המשפט ימנה את האפוטרופוס שצוין בהנחיות המקדימות ויורה לו לפעול בהתאם 
להנחיות

סטייה מהכלל

:כשבית המשפט מתרשם

בהוצאה כספית או שההוראה כרוכה , ולו בקיום בקירובקיום ההוראה בלתי אפשרי (ג)
שאין בידי הממנה להוציאה בשים לב להיקף רכושו של הממנה ולצרכיו האישים בהווה  

;ואלה הצפויים בעתיד

ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה קבלת (2)
;לממנהחמורה 

.ש סבר שקיום ההנחיות יפגע פגיעה של ממש באדם שכתב אותן"אם ביהמ(3)



קא לחו64-ו64סעיפים

?מי יכול לחתום
הורה של קטין וכן אדם המשמש  

כאפוטרופוס או כאפוטרופוס למעשה 
לקטין או בגיר  

?מה יכללו ההנחיות המקדימות
.זהות האפוטרופוס

.הנחיות ספציפיות לפעולת האפוטרופוס

.טופס מוצע
.אין חובת הפקדה



הכלל
בית המשפט ימנה את האפוטרופוס שצוין ויורה לו לפעול בהתאם  

.להנחיות

חריגה מהכלל
.אם ראה בית המשפט שטובת הקטין לסטות–קטין 
;אם מצא בית המשפט שאין עילה למינוי אפוטרופוס–בגיר 

;התחשבות ברצון האדם אליו מתכוון המסמך
;ש מצא שכיבוד הוראות המסמך אינו לטובת האדם"ביהמ

הנחיות מקדימות  , קודם לכן, אם האדם אליו מתכוון המסמך נתן
.אחרות



–ה לחוק 67סעיף 

.האדםעל כבודו של שמירה 

.ובחירותוהפגיעה בזכויותיו מזעור 

.הפרטיותשמירה על 

.ליכולותשמירה על מרב העצמאות בהתאם 

.והנגשתוחובת מסירת מידע 



ו לחוק67סעיף 

;חובת השיתוף

שיח והסבר בין האפוטרופוס לאדם עליו מונה•

?היו הנחיות מקדימותהאם•

רצונו של האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר  לפי•
ואת משמעות ההחלטה

בעברחייורצונותיואחר אורח התחקות•

תוך התחשבות ברצונו הנוכחי,טובתו•



–בעניין אישי מהותי או רפואי מהותי 

להגיע  האדם מתנגד בשעת מעשה ולא ניתן אם 
-להסכמה

המשפט או ועדת  על האפוטרופוס לפנות לבית 
.אתיקה לפי חוק זכויות החולה














